ّ
الجمهىرٍت الجشائزٍت ّ
الذًمقزاطُت الشعبُت
ّ
ّ
العلمي
وسارة الخعلُم العالي والبحث
حسمُت الجامعت

محضز اجخماع املجلس العلمي للكلُت
كلُت
ولُت آلاصاب واللغاث

بُاهاث ّ
الذورة
قم ّ
الذورة
ر

جا ٍخ ّ
الذورة
ر

...

2020 / 01 / 26

طبُعت ّ
الذورة
عادًت
×

ّ
اسخثنائُت

ّ
ّ
املزجعُت
النصىص
.1

.2
.3

.4

ّ
املؤرخ في  23أوث ّ 2003الذي ّ
الخنفُذي رقم ّ 279-03
ًحذد مهام الجامعت والقىاعذ
املزسىم
الخاصت بدنظُمها وسيرهاّ ،
ّ
واملخمم (املىاد  43إلى .)47
املعذل
املؤرخ في  05ماي  2004الذي ّ
القزار ّ
ًحذد كُفُاث سير املجلس العلمي للكلُت.
املؤرخ في  ..........الذي ّ
القزار رقم ّ ......
ًحذد القائمت الاسمُت ألعضاء املجلس العلمي لكلُت
...............
ّ
مذكزة ألامين العام رقم ّ 1500
املؤرخت في  25دٌسمبر .2019
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مجاالث آراء املجلس العلمي للكلُت وجىصُاجه
ًبضي اإلاجلـ العلمي لليلُت آعاءه وجىضُاجه ،خؿب اإلااصة  45مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ّ 279-03
اإلااعر في
 23ؤوث  ،2003واإلاظوىع ؤعاله ،فُما ًإحي:
.1

جىظُم الخعلُم ومدخىاه،

.2

جىظُم ؤشغاٌ البدث،

.3

اكتراخاث بغامج البدث،

.4

اكتراخاث بوشاء ؤكؿام و/ؤو شعب ووخضاث ومسابغ بدث ؤو غللها،
اكتراخاث فخذ شعب ما بعض ّ
الخضعج وجمضًضها و/ؤو غللها وجدضًض عضص اإلاىاضب اإلاؿلىب شغلها،

.6

مىاضفاث ألاؾاجظة والحاحاث بليهم،

.5

ّ
وٍيلف ػٍاصة على طلً بما ًإحي :
.7

اعخماص مىاغُع البدث فُما بعض ّ
الخضعج وٍلترح لجان مىاكشتها،

.8

اكتراح لجان الخإهُل الجامعي،

.9

صعاؾت خطائل اليشاؾاث البُضاغىحُت والعلمُت لليلُت التي ًغؾلها عمُض اليلُت بلى مضًغ الجامعت
ً
مغفلت بأعاء اإلاجلـ وجىضُاجه.

ُ َ
ّ
سؿغ في ّ
مؿإلت ؤزغي جخعلم بالجاهب البُضاغىجي ؤو العلمي ٌعغغها علُه العمُض.
ول
وٍمىً ؤن ً
ٍ
ًماعؽ اإلاجلـ العلمي لليلُت ضالخُاث اإلاجلـ العلمي لىخضة البدث اإلاىطىص عليها في اإلااصة  16مً
اإلااعر في  16هىفمبر  1999الظي ّ
اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ّ 257-99
ًدضص هُفُاث بوشاء وخضاث البدث
وجىظُمها وؾيرها .وبهظه الطفت ًضعؽ وٍبضي عؤًه على الخطىص فُما ًإحي:
 .1مشاعَع البدث للىخضة وبغامج وشاؾاتها،
 .2جىظُم ألاعماٌ العلمُت والخىىىلىحُت،
ّ
 .3بوشاء ؤكؿام البدث وفغق البدث وخلها.
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 - Iقائمت الحاضزٍن أعمال دورة املجلس العلمي للكلُت
.1

ّ
الزقم

1

أعضاء املجلس العلمي للكلُت
ّ
الاسم واللقب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

1

المؤرخ في  ......................الّذي يحدّد القائمة االسم ّية ألعضاء المجلس العلمي لكلية...........................
وفقا ً للقرار رقم ..........
ّ

22 / 4

...

.2

ّ
الزقم

املخغُبىن عن أعمال ّ
ّ
الذورة
أعضاء املجلس العلمي للكلُت
ّ
الاسم واللقب

ّ
الصفت

1
2
3
...
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 - IIجذول أعمال دورة املجلس العلمي للكلُت
.1

صعاؾت اإلالفاث الخاضت بخثبِذ وجغكُت ألاؾاجظة .

.2

صعاؾت ملفاث الخإهُل .

.3

الىظغ في ملفاث مىاكشاث عؾائل الضهخىعاه .

.4

صعاؾت مشاعَع الخظاهغاث العلمُت .

.5

مخفغكاث.
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ُ - IIIمجزٍاث أعمال دورة املجلس العلمي للكلُت

2

ّ
النقطت رقم  : 01دراست امللفاث الخاصت بخثبِذ وجزقُت ألاساجذة.
.1

ّ
عزر امللل
ؤ) جلضمذ ألاؾخاطة هاحغ بىػهاص بلؿم آلاصاب واللغاث ا ؤحىبُت بملف جغكُت مً عجبت
ؤؾخاط مؿاعض كؿم "ب" بلى عجبت ؤؾخاط مؿاعض كؿم "ؤ".
ب) جلضم ألاؾخاط ًىؾف كلُل ؤؾخاط مؿاعض "ؤ" متربظ بلؿم اللغت وألاصب العغبي بؿلب
الخثبُذ في عجبت ؤؾخاط مؿاعض كؿم "ب" .

.2

ّ
ّ
الزأي والخىصُت

ؤ) هظغا إلؾخفاء ملف للشغوؽ اللاهىهُت واف ــم اإلاجلـ العلمي على ملف جغكُت ألاؾخاطة

هاحغ

بىػهاص بلى عجبت ؤؾخاط مؿاعض كؿم "ؤ".

ب) وافم اإلاجلـ العلمي على جثبُذ ألاؾخاط ًىؾف كلُل في عجبت ؤؾخاط مؿاعض كؿم "ب" .

ّ
النقطت رقم  : 02دراست ملفاث الخأهُل الجامعي.
ّ
 .1عزر امللل
ؤ) جلضمذ الضهخىعة فغٍضة بىلىعُباث بلؿم اللغت وألاصب العغبي بملف الخإهُل الجامعي
كطض حشىُل لجىت زبراء .
ب) جلضم الضهخىع مدمض لعىع بلؿم اللغت وألاصب العغبي بملف الخإهُل الجامعي كطض
حشىُل لجىت زبراء .
ّ
ّ .2
الزأي والخىصُت
ؤ) ملف الضهخىعة فغٍضة بىلىعُباث
2

ُيحدّد عدد ال ّنقاط وفقا ً لل ّنقاط ال ُمدرجة ضمن جدول أعمال الدّورة.
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بكترح اإلاجلـ اإلاجلـ العلمي لجىت زبرة لضعاؾت ملف الخإهُل مشيلت مً :
 -ص  /فغٍضة بً عاشىع

حامعت  20اوث  1955ؾىُىضة.

 -ص  /عبىص خمُىصة

حامعت  20اوث  1955ؾىُىضة.

 -ص  /كضوع هدالت

حامعت الشاصلي بً حضًض الؿاعف .

ب) ملف الضهخىع مدمض لعىع
اكترح اإلاجلـ اإلاجلـ العلمي لجىت زبرة لضعاؾت ملف الخإهُل مشيلت مً :
 -ؤ.ص  /عبض اللاصع هؿىع

حامعت  20اوث  1955ؾىُىضة.

 -ص  /ؤخؿً صواؽ

حامعت  20اوث  1955ؾىُىضة.

 -ص  /طًاب كضًض

حامعت كؿىؿُىت .

ّ
النقطت رقم  : 03دراست ملفاث مناقشاث الذكخىراه.
ّ
 .1عزر امللل
ؤ) صعاؾت جلاعٍغ ؤعػاء لجىت مىاكشت صهخىعاه الؿالبت "وعصة لىاحي" اإلاىؾىمت ب ـ  :اإلاخسُل
الضًني في الغواًت ا بفغٍلُت ؤعماٌ حشِىىا ’حش ي ؤهمىطحا "
ب) صعاؾت ملف اكتراح لجىت مىاكشت لغؾالت صهخىعاه ملضمت مً ؾغف الؿالبت " هىاعٍت
صزُل "واإلاىؾىمت بـ  :الخعبير الشعغي في صًىان ببً فغوىن الغغهاؾي – صعاؾت ؤؾلىبُت –
".

ّ
ّ .2
الزأي والخىصُت
ؤ) ملف الؿالبت :وعصة لىاحي
بىاء على بًجابُت الخلاعٍغ اإلالضمت مً ؾغف الخبراء وافم اإلاجلـ العلمي على كبىٌ
مىاكشت عؾالت الضهخىعاه للؿالبت "وعصة لىاحي " وحشىُل لجىت اإلاىاكشت اإلايىهت مً:
 ص  /ؤخؿً صواؽ -ص  /ضبرًىت بىسحابت

اوث  – 1955ؾىُىضة.
حامعت
20
حامعت  20اوث  - 1955ؾىُىضة.

 -ص  /عثمان عواق

حامعت الشاصلي بً حضًض  -الؿاعف .

 -ص /هجيرة لعىع

حامعت باجي مسخاع – عىابت .
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 -ص /عماع بشيري

اإلاغهؼ الجامعي – مُلت .

ب) ملف الؿالبت  :هىاعٍت صزُل
هظغا الؾخفاء الشغوؽ العلمُت واللاهىهُت اكترح اإلاجلـ العلمي لجىت مىاكشت عؾالت
الضهخىعاه اإلاشيلت مً ألاؾاجظة آلاجُت ؤؾمائهم :
 ؤ.ص  /عبض اللاصع هؿىع...........حامعت ؾىُىضة.............عئِؿا ؤ .ص  /عبض اللؿُف خني........حامعت الشاصلي بً حضًض – الؿاعف ...........مشغفا . ؤ.ص  /عشُض خلُم  .....................حامعت الشاصلي بً حضًض – الؿاعف..............عػىا . ص  /هشام ضىٍلح ................حامعت ؾىُىضة ..................عػىا . ص /عبض الؿالم حغضًغ  ...........حامعت ؾىُىضة ..................عػىا . -ص  /الؿبتي ؾلؿاوي ................حامعت باجي مسخاع  -عىابت ..................عػىا .

ّ
النقطت رقم  : 04مشارَع الخظاهزاث العلمُت .
ّ
 .1عزر امللل
ؤ) جلضم الضهخىع هشام ضىٍلح باكتراح ًىم صعاس ي مىؾىم ب" :اللؿاهُاث بين الؿمىح
الىظغي والىاكع الخؿبُلي "ًىم  02ماعؽ .2020
ب) جلضم ألاؾخاط الضهخىع عبض اللاصع هؿىع باكتراح ملخلى صولي مىؾىم ب" :حمالُاث الثلافت
الشعبُت وصوعها في الخىمُت اإلادلُت "ًىمي 05و 06ؤهخىبغ .2020
ّ
ّ .2
الزأي والخىصُت
ؤ) وافم اإلاجلـ العلمي على ملترح الُىم الضعاس ي اإلاىؾىم بـ " :اللؿاهُاث بين الؿمىح
الىظغي والىاكع الخؿبُلي " للضهخىع هشام ضىٍلح.

22 / 9

ب) وافم اإلاجلـ العلمي على ملترح اإلالخلى الضولي اإلاىؾىم بـ" :حمالُاث الثلافت الشعبُت
وصوعها في الخىمُت اإلادلُت " لألؾخاط الضهخىع عبض اللاصع هؿىع .

ّ
مخفزقاث
ّ
 .1عزر امللل
جلضم ول مً ألاؾاجظة واعن مىير  ،ؤخمض ؾِؿؿت ؾلُم  ،مؿُش حهاص  ،بىجغعت بشغي بلؿم
آلاصاب واللغاث ألاحىبُت بةلخماؽ إلاىافلت اإلاجلـ العلمي واإلاطاصكت على ؾلباث اإلاشاعهت في
الخظاهغاث العلمُت .
ّ
ّ . .2
الزأي والخىصُت
عفؼ اإلاجلـ العلمي صعاؾت الالخماؽ لعضم جىفغ شغوؽ الدسجُل في البىابت الغكمُت.
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 - IVخالصت أشغال دورة املجلس العلمي للكلُت
.1

ّ
اإلاخعللت بجضوٌ ؤعماٌ ّ
الضوعة
آلاعاء والخىضُاث
)1
)2
)3

)4
)5
)6

)7

)8

)9

.2

واف ــم اإلاجلـ العلمي على ملف جغكُت ألاؾخاطة  :هاحغ بىػهاص بلى عجبت ؤؾخاط مؿاعض كؿم "ؤ".
وافم اإلاجلـ العلمي على ملف جثبُذ ألاؾخاطً :ىؾف كلُل في عجبت ؤؾخاط مؿاعض "ب" .
ؤكترح اإلاجلـ العلمي لليلُت لجىت زبرة لضعاؾت م لف الخإهُل الجامعي للضهخىع ة فغٍضة
بىلىعُباث.
اكترح اإلاجلـ العلمي لليلُت لجىت زبرة لضعاؾت ملف الخإهُل الجامعي للضهخىع مدمض لعىع .
وافم اإلاجلـ العلمي لليلُت على مهاكشت عؾالت صهخىعاه ٌ.م.ص للؿالبت وعصة لىاحي .
وافم اإلاجلـ العلمي لليلُت على حشىُل لجىت مهاكشت عؾالت صهخىعاه ٌ.م.ص للؿالبت هىاعٍت
صزُل .
وافم اإلاجلـ العلمي على ملترح الُىم الضعاس ي اإلاىؾىم بـ " :اللؿاهُاث بين الؿمىح الىظغي
والىاكع الخؿبُلي ".
وافم اإلاجلـ العلمي على ملترح اإلالخلى الضولي اإلاىؾىم بـ" :حمالُاث الثلافت الشعبُت وصوعها
في الخىمُت اإلادلُت ".
عفؼ اإلاجلـ العلمي صعاؾت الالخماؽ اإلالضم مً ؾغف ؤؾاجظة كؿم آلاصاب واللغاث
ألاحىبُت لعضم جىفغ شغوؽ الدسجُل في البىابت الغكمُت.

آعاء وجىضُاث ؤزغي
)1

...................................................

)2

...................................................

)3

...................................................

رئِس املجلس العلمي للكلُت
ّ
(الاسم واللقب والخىقُع)

كاجب الجلست
(الاسم واللقب والخىقُع)
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ّ
الجمهىرٍت الجشائزٍت ّ
الذًمقزاطُت الشعبُت
ّ
ّ
العلمي
وسارة الخعلُم العالي والبحث
حسمُت الجامعت

محضز اجخماع املجلس العلمي للكلُت
كلُت
ولُت آلاصاب واللغاث

بُاهاث ّ
الذورة
قم ّ
الذورة
ر

جا ٍخ ّ
الذورة
ر

10

2020 / 01 / 13

طبُعت ّ
الذورة
عادًت

ّ
اسخثنائُت
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ّ
ّ
املزجعُت
النصىص
.5

.6
.7

.8

ّ
املؤرخ في  23أوث ّ 2003الذي ّ
الخنفُذي رقم ّ 279-03
ًحذد مهام الجامعت والقىاعذ
املزسىم
الخاصت بدنظُمها وسيرهاّ ،
ّ
واملخمم (املىاد  43إلى .)47
املعذل
املؤرخ في  05ماي  2004الذي ّ
القزار ّ
ًحذد كُفُاث سير املجلس العلمي للكلُت.
املؤرخ في  ..........الذي ّ
القزار رقم ّ ......
ًحذد القائمت الاسمُت ألعضاء املجلس العلمي لكلُت
...............
ّ
مذكزة ألامين العام رقم ّ 1500
املؤرخت في  25دٌسمبر .2019
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مجاالث آراء املجلس العلمي للكلُت وجىصُاجه
ًبضي اإلاجلـ العلمي لليلُت آعاءه وجىضُاجه ،خؿب اإلااصة  45مً اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ّ 279-03
اإلااعر في
 23ؤوث  ،2003واإلاظوىع ؤعاله ،فُما ًإحي:
 .10جىظُم الخعلُم ومدخىاه
 .11جىظُم ؤشغاٌ البدث،
 .12اكتراخاث بغامج البدث،
 .13اكتراخاث بوشاء ؤكؿام و/ؤو شعب ووخضاث ومسابغ بدث ؤو غللها،
 .14اكتراخاث فخذ شعب ما بعض ّ
الخضعج وجمضًضها و/ؤو غللها وجدضًض عضص اإلاىاضب اإلاؿلىب شغلها،
 .15مىاضفاث ألاؾاجظة والحاحاث بليهم،
ّ
وٍيلف ػٍاصة على طلً بما ًإحي :
 .16اعخماص مىاغُع البدث فُما بعض ّ
الخضعج وٍلترح لجان مىاكشتها،
 .17اكتراح لجان الخإهُل الجامعي،
 .18صعاؾت خطائل اليشاؾاث البُضاغىحُت والعلمُت لليلُت التي ًغؾلها عمُض اليلُت بلى مضًغ الجامعت
ً
مغفلت بأعاء اإلاجلـ وجىضُاجه.
ُ َ
ّ
سؿغ في ّ
مؿإلت ؤزغي جخعلم بالجاهب البُضاغىجي ؤو العلمي ٌعغغها علُه العمُض.
ول
وٍمىً ؤن ً
ٍ
ًماعؽ اإلاجلـ العلمي لليلُت ضالخُاث اإلاجلـ العلمي لىخضة البدث اإلاىطىص عليها في اإلااصة  16مً
اإلااعر في  16هىفمبر  1999الظي ّ
اإلاغؾىم الخىفُظي عكم ّ 257-99
ًدضص هُفُاث بوشاء وخضاث البدث
وجىظُمها وؾيرها .وبهظه الطفت ًضعؽ وٍبضي عؤًه على الخطىص فُما ًإحي:
 .4مشاعَع البدث للىخضة وبغامج وشاؾاتها،
 .5جىظُم ألاعماٌ العلمُت والخىىىلىحُت،
ّ
 .6بوشاء ؤكؿام البدث وفغق البدث وخلها.
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 - Vقائمت الحاضزٍن أعمال دورة املجلس العلمي للكلُت
.3

ّ
الزقم

3

أعضاء املجلس العلمي للكلُت
ّ
الاسم واللقب

ّ
الصفت

إلامضاء

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3

المؤرخ في  ......................الّذي يحدّد القائمة االسم ّية ألعضاء المجلس العلمي لكلية...........................
وفقا ً للقرار رقم ..........
ّ

22 / 15

.4

ّ
الزقم

املخغُبىن عن أعمال ّ
ّ
الذورة
أعضاء املجلس العلمي للكلُت
ّ
الاسم واللقب

ّ
الصفت

1
2
3
...
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 - VIجذول أعمال دورة املجلس العلمي للكلُت
 - 1صعاؾت اإلالفاث الخاضت بخعُين لجان مىاكشت اإلااؾتر . .
 - 2صعاؾت جلاعٍغ الخبرة الخاضت بمؿبىعاث الخإهُل الجامعي . .
 - 3صعاؾت الؿعىن اإلالضمت مً ؾغف ألاؾاجظة بسطىص كغاعاث صوعة اإلاجلـ العلمي الؿابلت . .
 - 4مخفغكاث.
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ُ 6مجزٍاث أعمال دورة املجلس العلمي للكلُت

4

ّ
النقطت رقم  : 01دراست امللفاث الخاصت بخعُين لجان مناقشت املاستر .
ّ
 - 1عزر امللل

ؤ ) بعض العىصة الخضعٍجُت الؾخىماٌ الؿىت الجامعُت  ،خضص عئؾاء اللؿام لليلُت كىائم
اللجان العلمُت إلاىاكشت وجلُُم مظهغاث اإلااؾتر للؿلبت اإلالبلين على الخسغج زم اكترخىها
على اإلاجلـ العلمي .
ّ
 ّالزأي والخىصُت
ؤ ) وافق أعضاء املجلس العلمي على قىائم اللجان العلمُت املقترحت ملناقشت وجقُُم
مذكزاث املاستر حسب الجذول امللحق .

ّ
النقطت رقم  : 02دراست جقارٍز الخبرة الخاصت بمطبىعاث الخأهُل الجامعي.
ّ
 - 2عزر امللل
ب ) بعض وضىٌ جلاعٍغ الخبرة فُما ًسظ اإلاؿبىعاث اعخماص اإلاؿبىعاث التي جلضم بها ول مً
ألاؾاجظة آلاجُت ؤؾمائهم  :ػهير بىزُاع  ،واعن مىير  ،اخمض ؾِؿؿت ؾلُم  ،ؾاؾان علي ً ،مُىت بً
عاشىع  ،هىاء بىغغٍغة  ،جىفىحي ًىؾف  ،مؿُش حهاص خُث جم عغغهم على ؤعػاء اإلاجلـ العلمي
لضعاؾت بعخماصهم .

ّ
 ّالزأي والخىصُت
ؤ )باليؿبت للمؿبىعت اإلالضمت مً ؾغف الضهخىع  :ػهير بىزُاع و اإلاىؾىمت ب " مداغغاث في
اللؿاهُاث الخؿبُلُت " وافم اإلاجلـ العلمي على اعخماصها بىاء على بًجابُت جلاعٍغ لجىت
الخبراء آلاجُت ؤؾمائهم :
 -ص /مسلىفي ػهغٍاء

4

حامعت الشاصلي بً حضًض الؿاعف

 -ص  /عبىص خمُىصة

حامعت  20اوث  1955ؾىُىضة.

 -ص  /ؾفُان بىعىُيبت

حامعت  20اوث  1955ؾىُىضة.

ُيحدّد عدد ال ّنقاط وفقا ً لل ّنقاط ال ُمدرجة ضمن جدول أعمال الدّورة.
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ب)باليؿبت للمؿبىعت اإلالضمت مً ؾغف الضهخىع  :مىير واعن و اإلاىؾىمت ب " Didactique de
 "l’oralوافم اإلاجلـ العلمي على اعخماصها بىاء على بًجابُت جلاعٍغ لجىت الخبراء آلاجُت
ؤؾمائهم :
حامعت ابً زلضون جُاعث

 -ص /مهضي ؤمير

حامعت  08ماي  1945كاإلات.

 -ص  /ؤميرة زضوحت عمغاوي

 ص  /ضالح كضًض لم ًغؾل جلغٍغه .ث)باليؿبت للمؿبىعت اإلالضمت مً ؾغف الضهخىع  :ؤخمض ؾِؿؿت ؾلُم و اإلاىؾىمت ب "
 "Méthodologie du travail universitaireوافم اإلاجلـ العلمي على بعخماصها بىاء على
بًجابُت جلاعٍغ لجىت الخبراء آلاجُت ؤؾمائهم :
 -ص /بً صيهت حماٌ

حامعت باجىت .

 -ص  /كضحُبت عبض الىاضغ

حامعت مدمض لغغوع زيشلت.

 ص/ر)باليؿبت للمؿبىعت اإلالضمت مً ؾغف الضهخىع  :ؾاؾان علي و اإلاىؾىمت ب " Ingénierie
 "de l’éducationوافم اإلاجلـ العلمي على اعخماصها بىاء على بًجابُت جلاعٍغ لجىت الخبراء
آلاجُت ؤؾمائهم :
 ص /ولض علي ػٍيب -ص  /عباصي صلُلت

حامعت غغصاًت .
حامعت كاضضي مغباح وعكلت.

ج)باليؿبت للمؿبىعت اإلالضمت مً ؾغف الضهخىعة ً :مُىت بً عاشىع و اإلاىؾىمت ب " la
 "grammaire de la langue étrangereوافم اإلاجلـ العلمي على اعخماصها بىاء على بًجابُت
جلاعٍغ لجىت الخبراء آلاجُت ؤؾمائهم :
 ص /ؤعػقي بىخشِش -ص  /مباعوي المُت

حامعت إلاين صباغين ؾؿُف .
حامعت الشغٍف مؿاعضًت ؾىق ؤهغاؽ .

ح)باليؿبت للمؿبىعت اإلالضمت مً ؾغف الضهخىعة  :هىاء بىغغٍغة و اإلاىؾىمت ب "
 "in littérature Modernismوافم اإلاجلـ العلمي على اعخماصها بىاء على بًجابُت جلاعٍغ لجىت
الخبراء آلاجُت ؤؾمائهم :
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 -ؤ.ص /هجاي مدمض الطالح

حامعت باجى ـ ــت - 2-

 -ؤ.ص  /غىاع عمغ

حامعت باجى ـ ــت - 2-

 -ؤ.ص  /عبىبى الهاشمي

حامعت باجى ـ ــت - 2-

ر)باليؿبت للمؿبىعت اإلالضمت مً ؾغف الضهخىع ً :ىؾف جىفىحي و اإلاىؾىمت ب " Acourse in
 "british civilisationوافم اإلاجلـ العلمي على اعخماصها بىاء على بًجابُت جلاعٍغ لجىت الخبراء
آلاجُت ؤؾمائهم :
 ؤ.ص /هجاي مدمض الطالح ؤ.ص  /غىاع عمغ -ؤ.ص  /عبىبى الهاشمي

حامعت باجى ـ ــت . - 2-
حامعت باجى ـ ـ2ـت.- -
حامعت باجى ـ ــت .2-

ص)باليؿبت للمؿبىعت اإلالضمت مً ؾغف الضهخىعة  :حهاص مؿُش و اإلاىؾىمت ب " Acadfmic
 "writingوافم اإلاجلـ العلمي على بعخماصها بىاء على بًجابُت جلاعٍغ لجىت الخبراء آلاجُت
ؤؾمائهم :
 ص /ؤخمض باشغ -ؤ.ص  /مدمض الطغير خلُمي

ّ
النقطت رقم : 03دراست الطعىن.

حامعت مدمض زُػغ بؿىغة.
حامعت كاضضي مغباح وعكلت .

ّ
 .3عزر امللل

ؤ ) جلضم الضهخىع ؤخؿً بىعلضًت بؿعً في كغاع اإلاجلـ العلمي عكم ( )09اإلاىعلض بخاعٍش
 2020/06/07مػمىهه عفؼ ججضًض جىطِبه في مىطب مؿاوٌ الشعبت ألاصبُت .
ّ
 ّالزأي والخىصُت
ؤ ) وافم اإلاجلـ العلمي على ؤن الؿعً مغفىع وغير ماؾـ إلاا للمجلـ العلمي مً
ضالخُاث اإلاىافلت والغفؼ بسطىص اإلاىطب اإلاظوىع .
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ّ
مخفزقاث

ّ
 -4عزر امللل  :جلضمذ الؿالبت فاطمت الشهزاء فناسي بزسالت دكخىراه بعنىان " الخارٍخي
واملخخُل في الزواًت الجشائزٍت املعاصزة (" )2015 -2005قصذ حشكُل لجنت ملناقشتها .

ّ
 ّالزأي والخىصُت :
هظغا الؾخفاء اإلالف للشغوؽ اللاهىهُت جم كبىٌ اإلالف مع بكتراح لجىت مىاكشت مخيىهت مً :
 ؤ.ص  /عبض الحم مىطىع بىهاب ؤ.ص /هبُل بىالؿلُى ؤ.ص  /عشُض كغٍبع ؤ.ص  /بىؾلؿت ؾعُض -ص /عثمان عواق

عئِؿا

حامعت  20ؤوث  1955ؾىُىضة.

مشغفا
ممخدىا
ممخدىا
ممخدىا

حامعت 20ؤوث  1955ؾىُىضة.
حامعت ؤلازىة مىثىعي كؿىؿُىت.
حامعت باجي مسخاع عىابت.
حامعت 20ؤوث  1955ؾىُىضة.

22 / 21

1

خالصت أشغال دورة املجلس العلمي للكلُت

.3

ّ
اإلاخعللت بجضوٌ ؤعماٌ ّ
الضوعة
آلاعاء والخىضُاث

.4

آعاء وجىضُاث ؤزغي
)4

...................................................

)5

...................................................

)6

...................................................

رئِس املجلس العلمي للكلُت
ّ
(الاسم واللقب والخىقُع)

كاجب الجلست
(الاسم واللقب والخىقُع)
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